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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 31 maart 2014  

in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), 

E.R.M. Balemans (VVD), drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), drs. J.G. 

Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), mr. R.N.S. Emons (VVD),  J. Fastl (GroenLinks), mw. 

W.M.M. Hoek (50PLUS), drs. C. de Heer (ChristenUnie), W.J. Joustra (VVD), ing. D. Kiliç (PvdA), 

C. van Kranenburg (ChristenUnie ), J. v.d. Lagemaat (SGP), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), T. van 

Oosterom (CDA), W. van der Steeg (PvdD), dr. I. Thonon (D66) en C. Westerlaken (CDA); 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (griffier) en mw. M.J. Strijbos (verslag) 

 

  

1. Opening 

De voorzitter, de heer Kocken, opent de vergadering met een woord van welkom.  

Hij deelt mede dat de heren Scherer en Van der Helm niet langer lid zijn van deze commissie omdat zij P.S. 

hebben verlaten. De heer Ubaghs zal weer tot deze commissie toetreden. Voorts verwijst hij naar de 

voorzittersmail die de leden van deze commissie onlangs hebben ontvangen, betrekking hebbend op het 

efficiënter laten verlopen van de vergaderingen en op het voorkomen dat deze teveel in tijd uitlopen. De 

spreektijdenregeling wordt voortaan ook gehanteerd bij de rondvraag en de termijnagenda.  

Voorts deelt de voorzitter mede dat er vanaf 16.30 uur een vertrouwelijke vergadering zal plaatsvinden over 

Hart van de Heuvelrug.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

Op verzoek van de heer Van Kranenburg zal het memo van gedeputeerde Krol inzake toezegging informatie 

betreffende uitkoop en verkabeling bij hoogspanningsverbindingen voor de volgende vergadering worden 

geagendeerd. Op verzoek van mevrouw Mineur zal ook de ingekomen brief van de heer Assmann over de 

megastal Molenweg/Pittesteeg in de gemeente Doorn voor de volgende commissievergadering worden 

geagendeerd.  

 

3. Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 24 februari 2014 

Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  

 

4. Mededelingen 

Naar aanleiding van zijn memo met antwoorden op vragen over de Kader Richtlijn Water, deelt gedeputeerde 

De Vries mede dat hij de lijn, zoals die in dit stuk naar voren komt, zal inbrengen in de verschillende 

regionale overleggen in Rijn-Oost en Rijn-West. Tevens stelt hij voor om met het oog op de KRW een 

werkbezoek te organiseren, om deze commissie kennis te laten maken met projecten die er geweest zijn c.q. 

nog op stapel staan. 

 

De voorzitter peilt de belangstelling voor een dergelijk werkbezoek. Hij constateert dat de commissie zich 

daarin kan vinden.  

 

De heer Van der Steeg memoreert dat er in een memo van gedeputeerde De Vries werd aangekondigd dat er 

nog nadere cijfers zouden komen ten aanzien van de ecologische waterlichamen. De PvdD verzoekt deze 

toezegging aan de termijnagenda toe te voegen. De voorzitter zegt dat toe.  

 

5.  Rondvraag 

De heer Balemans memoreert dat de PVV eerder vragen heeft gesteld over de uitlatingen van de Adviseur 

Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Hij vraagt dienaangaande naar de reactie van gedeputeerde Krol. Het is bekend 

wat het standpunt van de VVD is ten aanzien van de ARK. De vorige ARK had geen visie maar wel politieke 

sensitiviteit terwijl het omgekeerde het geval is bij de huidige ARK.   
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Mevrouw Broere memoreert in dit kader het schrijven van inwonenden van Lage Weide die eveneens een 

kritische kanttekening plaatsen bij het functioneren van de ARK. Hoe denkt gedeputeerde Krol daarover? 

 

De heer Bekkers vindt de opmerking over het functioneren van de ARK wel een erg snelle gevolgtrekking. 

Hij vraagt of de VVD het ermee eens is dat er juist een ARK nodig is voor de inhoudelijke expertise.  

De heer Balemans geeft aan dat het toch de bedoeling is dat een visie wordt uitgevoerd. Dat vraagt dan wel 

om realiteitszin; dat ontbreekt bij de ARK. Tegelijkertijd gaat hij ervan uit dat de ARK weet wat er in het 

collegeakkoord staat en welke uitspraken PS hebben gedaan die zijn vastgelegd in PRS en PRV. De 

uitlatingen van de ARK getuigen ervan dat zij onvoldoende inzicht heeft in het functioneren van de politiek, 

tenzij ze haar visie heeft bedoeld als een overdrachtsdocument voor haar opvolger, na beëindiging van haar 

termijn; wat de VVD betreft moet er geen opvolger komen.  

 

Mevrouw Broere voegt eraan toe dat een advies niet direct behoeft te worden overgenomen maar de adviseur 

is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies. In dit geval is dat ver onder de maat. 

 

Gedeputeerde Krol onthoudt zich van een politiek oordeel. De ARK heeft een advies geschreven over de 

vraag hoe de provincie h.i. moet omgaan met de resterende opgaven op het gebied van windenergie. Er moet 

nog 30 Mw windenergie in de provincie Utrecht gerealiseerd worden en met de huidige stand van de techniek 

gaat het om 10 windmolens. Er zijn politieke en ruimtelijke ordeningsafspraken gemaakt waaraan PS en GS 

gebonden zijn. De politieke afspraak is dat er draagvlak voor een windmolenlocatie moet zijn en de 

ruimtelijke ordeningsafspraak is vervat in PRS en PRV. Het gaat hem te ver nu te stellen dat de ARK dat uit 

het oog verloren zou hebben. De ARK heeft een advies geschreven dat in de vorige commissievergadering tot 

een goed gesprek heeft geleid. In die vergadering heeft de commissie niet aangegeven dat de ARK met haar 

advisering ver buiten haar adviesrol is gegaan. Hij constateert zelfs dat de commissie RGW een vriendelijk,  

zelfs tam gesprek met de ARK heeft gevoerd. Spreker heeft zich daar niet in gemengd. Pas na een publicatie 

in Trouw ontstond er enig rumoer, op grond van exact hetzelfde advies dat de commissie RGW al eerder van 

de ARK had ontvangen. Hij leest in dat advies dat de provincie Utrecht de opgave in de PRV op een bepaalde 

manier heeft gepositioneerd terwijl de ARK dat vanuit landschappelijk oogpunt op een iets andere manier zou 

doen. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat daarover reeds duidelijke afspraken zijn gemaakt. Het gaat 

hem veel te ver om een onafhankelijk adviseur, die mede op verzoek van PS is aangesteld, nu ter discussie te 

stellen. Deze onafhankelijk adviseur heeft goed over haar advies nagedacht en in die zin heeft hij geen 

behoefte aan de kwalificaties zoals een enkel commissielid dat zojuist heeft gegeven. Wel stelt hij het op prijs 

te weten wanneer er publicaties in een dagblad zullen gaan verschijnen. Daarover heeft hij in procedurele zin 

met de ARK gesproken en haar verzocht voortaan door te geven wanneer er een voor de provincie relevant  

artikel van haar hand in een dagblad verschijnt.  

 

De heer Bekkers stelt een vraag over de verkoop van een molenstomp, Breedveld 6 te Woerden. Het lijkt erop 

alsof er bij deze aanbesteding het een en ander is misgegaan, ook volgens de interne regels van het 

waterschap. Bij de opening van de enveloppen zijn de verkopend makelaar, de vertegenwoordiger van het 

waterschap en een medewerker van het notariskantoor eerst apart naar een kamertje gegaan en pas daarna zijn 

de bedragen genoemd. De mensen die hebben ingeschreven, zijn erg teleurgesteld. Hij vraagt of de provincie 

vanuit de bestuurlijke toezichtrol bij het waterschap kan informeren wat hier gaande is en wat daarmee wordt 

gedaan.  

Gedeputeerde De Vries zegt toe dat hij een en ander zal onderzoeken.  

De voorzitter zal deze afspraak toevoegen aan de lijst van toezeggingen. 

 

6.  Termijnagenda 

De heer De Heer constateert dat in mei de uitkomsten van de bestuurlijke consultatie regio Nederrijn op de rol 

staan, als een informatiepunt. Hij vraagt of dit thema ter bespreking kan worden geagendeerd. Het gaat hier 

om de officiële consultatieronde van raden en staten. Hij stelt voor het volledige Delta advies in PS te 

bespreken, liefst enkele weken voorafgegaan door een expertmeeting over het Deltaprogramma.   

 

Gedeputeerde De Vries vindt bespreking van dit thema geen probleem maar dat betekent niet dat er 

gedurende een extra ronde opnieuw input kan worden geleverd. PS hebben al eerder hun invloed kunnen 
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aanwenden in deze consultatieronde. De uitkomsten daarvan zullen door GS aan de Deltacommissaris worden 

voorgelegd.  

De heer De Heer memoreert dat hij eerder heeft gevraagd of de keuzes in die ronde onherroepelijk zouden 

zijn. Als er geen onherroepelijke keuzes worden gemaakt, is hij  tevreden. Als er wel onherroepelijke keuzes 

worden gemaakt over punten als de Deltadijk bij Wageningen en over de zoetwatervoorziening bij de 

Hollandse IJssel, dan wil hij dat half april-half mei graag bespreken. 

Gedeputeerde De Vries merkt op dat het hier gaat om een regioproces waarin een advies aan de 

Deltacommissaris wordt gegeven. Uiteindelijk wordt de definitieve keuze wat betreft het Deltaprogramma in 

de Tweede Kamer gemaakt. 

 

De voorzitter constateert dat genoemd punt ter bespreking zal worden geagendeerd. 

 

7.  Statenvoorstel Vaststelling kadernota Ondergrond  

De voorzitter stelt vast dat de commissie RGW al enkele informatieve sessies over dit onderwerp heeft gehad 

en reeds eerder een startnotitie heeft besproken. Het politieke debat vindt in PS plaats.  

 

Gedeputeerde De Vries memoreert dat gevraagd is in hoeverre er nog deze maand een PS-vergadering zou 

moeten plaatsvinden omdat uitsluitend deze kadernota op de agenda staat. Hij heeft daarover contact gehad 

met de griffier. Zijn voorstel is dat, wanneer de commissie er vandaag in een goed debat uitkomt en van 

mening is dat dit een goede, voldragen kadernota is die in juni kan worden vastgesteld, er geen PS-

vergadering in april behoeft plaats te vinden. Wel wil hij dan de ruimte hebben om in het kader van het 

STRONG traject op basis van deze kadernota gesprekken met het rijk te blijven voeren. 

 

De heer Bekkers gaat in op het voorbereidingsbesluit windenergielocatie Lage Weide. Hoe dan ook moet dit 

stuk in april door PS worden behandeld.  

De voorzitter constateert derhalve dat de PS-vergadering van april doorgang moet vinden. 

 

De heer Joustra laat weten dat de VVD tevreden is over deze kadernota. De Warmte Koude Opslag wordt 

reeds daadwerkelijk gebruikt en deze blijkt zeer effectief te zijn. Hier liggen goede kansen. De VVD vindt het 

erg belangrijk het drinkwater veilig en schoon te houden voor de inwoners van de provincie. Dat is over 100 

jaar wellicht ook van belang voor de inwoners van de kustprovincies die dan misschien last van verzilting 

gaan krijgen en zelf niet meer in staat zijn goed drinkwater te verkrijgen. De VVD vindt de kadernota een 

knap compromis waarbij de hoofdzaak is het water dat hier van goede kwaliteit is, ook veilig te houden voor 

toekomstige generaties.  

 

De heer Kilic deelt mede dat de PvdA tevreden is over de kadernota. WKO is zeker in stedelijk gebied 

belangrijk. Ook vraagt hij aandacht voor de schaliegasproblematiek die mogelijk op de provincie afkomt. De 

PvdA vindt schaliegaswinning niet gewenst. Ook moet de veiligheid van het drinkwater gewaarborgd zijn. De 

ontwikkeling naar de Omgevingswet moet een integraal programma worden.  

De PvdA zal in de PS-vergadering met voorliggende kadernota instemmen.  

 

De heer Westerlaken merkt op dat ook de CDA-fractie met deze kadernota kan instemmen. Dit document is 

een prima voorbeeld van een integrale werkwijze. Wellicht komt dat ook nog bij het PCL-advies aan de orde, 

maar deze kadernota kan een voorbeeld zijn van de aanpak van een omgevingswet. 

Zijn fractie heeft enkele vragen: 

 Wat betreft de schaliegasvergunning: op de kaartjes staat dat een enkele vergunning verleend is. Er is 

sprake van een ruimtelijk belang, gelet op de inhoud van deze kadernota. Het gaat in deze context niet 

zo zeer om het delfstoffenbeleid van de provincie. Hij vraagt of kan worden aangegeven onder welke 

voorwaarden deze vergunningen zijn verleend.  

 Bij de bodemsaneringen wordt gesproken over spoedlocaties. Gelet op de financiële consequenties 

daarvan vraagt hij de gedeputeerde aan te geven hoe groot het risico is van spoedsaneringen.  

 

De heer Thonon deelt mede dat de D66 fractie blij is met deze heldere kadernota.D66 hecht zeer aan het 

voorzorgsbeginsel en dat komt in deze nota op veel plaatsen terug, o.a. als het gaat om het beschermen van de 

drinkwaterwinning. De D66 Tweede Kamer fractie heeft gepleit voor meer nadruk op het bekijken van 
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rendement van WKO, zodat veel mensen van die mooie techniek gebruik kunnen maken. Het is een goede 

zaak dat ook dit element in het stuk terugkomt.  

D66 heeft de volgende vragen: 

 Op een aantal punten in de tekst wordt vooruit gekeken naar de toekomst. Wanneer er ontwikkelingen 

zijn, technisch dan wel maatschappelijk, dan zou de kadernota of de beleidsregels kunnen worden 

aangepast. Zijn vraag is hoe eenvoudig dat te realiseren is. Hoe flexibel is de kadernota? 

 In de tekst staat dat, als een gemeente nalaat aan de zorgplicht te voldoen, de provincie dan zal 

optreden als beheerder van gebiedsgericht beheer. Gaat de provincie dan ook de kosten van het 

gebiedsgericht beheer overnemen of gaat de provincie dat op de gemeente verhalen? 

 Wat betreft de effecten op natuur: aangegeven wordt dat de effecten op natuur bij grondwaterwinning 

minder zijn in het tweede en derde pakket. Wat bedoelt het college met “minder”? 

 Naar voren komt dat geothermie een kansrijke techniek is, ook als het gaat om kassen en 

glastuinbouw. Gelet op de gebieden waar geothermie kansrijk is, en waar die techniek toegepast kan 

worden, is het de vraag in hoeverre die techniek in deze provincie kan worden toegepast. Is er in het 

rode gebied maatwerk mogelijk? 

 

Mevrouw Broere leest bij het item Drinkwater dat wordt voorgesteld gebieden aan te wijzen als strategische 

grondwatervoorraad en deze ruimtelijk te beschermen. Zij vraagt wat het “beschermen” inhoudt. 

 

De heer Bekkers vindt voorliggende kadernota herkenbaar ten opzichte van de presentatie die de commissie in 

januari heeft ontvangen. GroenLinks heeft enkele vragen: 

 Wordt de bodemsanering nu daadwerkelijk door de provincie aangepakt? Hoe staat het met de 

beschikbare rijksbudgetten voor de spoedlocaties? 

 Wat betreft de regie op WKO wordt het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” verlaten. 

Meer aandacht moet er zijn voor rendement. GroenLinks steunt die benadering. Hij leest ook dat de 

provincie zelf niet nadere regels hoeft te stellen, daar die op gemeentelijk niveau in beleidsregels 

zullen worden gevat. Zijn vraag is hoe dat gaat bij interferentiegebieden die gemeentegrens 

overstijgend zijn. Het lijkt verstandig daar als provincie regie op te zetten.  

 Kijkend naar rendement, zal de ene locatie beter scoren dan een andere locatie. Is het mogelijk te 

denken aan een vorm van gebruiksvergoeding, wanneer individuele exploitanten collectieve bronnen 

gebruiken?   

 Op een vraag van de heer Thonon verduidelijkt de heer Bekkers dat, wegens interferentie, niet 

iedereen een WKO kan installeren. In de praktijk blijkt dat niet alle locaties voor WKO geschikt zijn 

terwijl het hier gaat om een collectief reservoir aan energie. Wellicht kan er een gebruiksvergoeding 

worden ingesteld om zo het individuele voordeel van de gebruiker ook aan de gemeenschap ten goede 

te laten komen. 

 Wat betreft de onconventionele winning moet het stedelijk gebied, gelet op de provinciale 

doelstellingen voor binnenstedelijk bouwen, worden uitgesloten. Hij vraagt dienaangaande om 

verduidelijking.  

 Kleine gebiedjes blijven mogelijk. In hoeverre is echt gekeken naar de consequenties voor de 

waterhuishouding? 

 Het aardbevingsrisico komt niet terug in de provinciale belangen. Het is hem niet duidelijk in 

hoeverre zo’n kleine locatie in een gebied een aardbevingsrisico kan opleveren. 

 De gemeenten hebben in het vergunningsproces verder geen rol. Mocht het rijk een vergunning willen 

geven, dan kan de provincie daar iets over zeggen maar gemeenten niet. Kan de provincie een 

spreekbuis zijn voor gemeenten, die geschikte locaties hebben terwijl er geen provinciale belangen 

zijn die dat verhinderen? Immers, gemeenten hebben geen rol in de vergunning verlening.  

 Wat betreft de regie voor de ondergrond, merkt spreker op dat men nu een aantal brokstukken te 

pakken heeft. In de ondergrond gebeurt er heel veel aan bouw- en energieactiviteiten. Het lijkt erop 

alsof de regie op alle belangen in de ondergrond wat naar de achtergrond is geraakt door nu het 

inzoomen op enkele politiek-maatschappelijke zwaarwegende onderwerpen. Kan de gedeputeerde in 

de vervolguitwerking ingaan op de algemene regie, wat betreft de ruimtelijke ordening van de 

ondergrond in drie dimensies?  
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Mevrouw Mineur deelt mede dat de SP deze kadernota in het algemeen een goed en compleet stuk vindt met 

heldere uitleg en verwijzingen naar aanvullende literatuur. Het voorgestane beleid is evenwichtig en logisch. 

Wel vraagt zij aandacht voor het volgende: 

 De nota is te vaag over de bodemsanering. De provincie is dienaangaande het bevoegde gezag maar 

maakt geen vuist. Op pag. 12 van de kadernota wordt melding gemaakt van woorden als  “principe”, 

“we streven ernaar”, “zoveel mogelijk”, “partijen op hun verantwoordelijkheid aanspreken” e.d. De 

SP vindt dat niet voldoende. Waarom stelt de provincie zich zo terughoudend op en waarom wordt er 

geen vuist gemaakt? De SP wil op dit onderwerp steviger inzetten en duidelijke toezeggingen waarop 

GS kunnen worden afgerekend. Daarvan is de instemming van de SP afhankelijk. De tekst zou dan 

kunnen worden: `De eigenaar van een perceel veroorzaakt bodemverontreiniging en is 

verantwoordelijk voor het onderzoeken en het saneren van een bodemverontreiniging. De 

spoedlocaties zijn in 2020  gesaneerd.` In het uiterste geval kan daarvan met een helder onderbouwde 

motivatie eventueel worden afgeweken, maar dan moeten de risico’s wel beheersbaar zijn.  

 Tijdens het bezoek aan Vitens vernam zij dat de provincie Utrecht eigenlijk niet geschikt is voor 

schaliegaswinning gelet op de drinkwaterwinning, mogelijk met uitzondering van een postzegel in de 

Zuid-Oost hoek van de provincie. Ligt het dan niet voor de hand daar duidelijkheid over te geven en 

te stellen dat schaliegaswinning niet in de provincie Utrecht zal plaatsvinden? Zij vraagt de 

gedeputeerde daar op te reageren.  

 

De heer Van de Lagemaat meent dat voorliggend statenvoorstel weinig verrassingen biedt, gelet op de 

startnotitie. Vragen heeft de SGP o.a. over de schaliegaswinning. Mijnbouwactiviteiten worden op een 

substantieel aantal plaatsen niet in strijd geacht met het provinciaal belang. Wat de SGP betreft worden de 

veiligheidsrisico’s van het drinkwater niet voldoende meegenomen. De vraag is waarom dat niet is gebeurd.  

Hij begrijpt dat de heer Bekkers een soort profijtbeginsel wil instellen, of in ieder geval een vergoeding voor 

WKO wil gaan onderzoeken. Is GroenLinks niet bang dat een dergelijke vergoeding geïnteresseerden 

afschrikt waardoor ze uiteindelijk van WKO afzien? Dat zou betekenen dat het paard achter de wagen wordt 

gespannen.  

De heer Bekkers vindt dat een goed punt om in het onderzoek mee te nemen. Echter, wanneer er privé 

voordeel wordt genoten van een collectieve bron, dan blijft hij bij zijn standpunt. 

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS dit een duidelijke en heldere kadernota vindt. Zij heeft het gevoel dat 

er heel goed naar de inbreng van PS is geluisterd en dat is positief. De drinkwatervoorziening wordt goed 

geborgd, ook voor de toekomende generaties. Ook zij vindt het belangrijk dat men in overleg blijft met het 

rijk, gemeenten en waterschappen; dat is nodig om doelstellingen te kunnen realiseren. De werkbezoeken van 

deze commissie aan het waterschap en in Veenendaal naar het project levensloop bestendig wonen hebben 

bijgedragen aan het begrip van deze commissie. Uit het project levensloopbestendig wonen bleek wat er kan 

worden gedaan met ondergrondwarmte. Dat is mooi. Wanneer er grote nieuwe wijken worden ontwikkeld, 

dan heeft dat grote consequenties voor de ondergrond. Het is zaak dat er dan goed met de waterverspreiding 

wordt omgegaan, o.a. door de druk die op de grond wordt gezet en er een waterbedeffect tot gevolg kan 

hebben (in de ondergrond tegen de oppervlakte aan). Ook die waterbeheersing is van groot belang. 

In de oplegnotitie onder  Financiën staat: “Acties uit de Kadernota leiden tot beperkte inzet van medewerkers 

en middelen. Zowel uren als geld worden opgevangen binnen de reguliere begroting.” Wanneer zich 

tussentijds iets zou voordoen wat extra geld vraagt, dan moet er wel ruimte zijn om adequaat te kunnen 

handelen, aldus 50PLUS. 

 

De heer V.d. Steeg deelt mede dat de PvdD voorliggende kadernota positief beoordeelt. Blij is hij met de 

conclusie dat het onderwerp schaliegas waarschijnlijk niet in deze provincie zal gaan spelen. Wegens de 

ecologische consequenties is de PvdD tegenstander van schaliegas. Zijn fractie sluit zich aan bij de vraag van 

de SP hierover. Wel is hij bezorgd over diepe geothermie. In de nota wordt de mogelijkheid open gelaten dat 

daarmee iets gebeurt in stiltegebieden en EHS. Hij vindt dat een zorgelijke ontwikkeling, juist omdat het hier 

om een redelijk nieuw fenomeen gaat. Hij vraagt de gedeputeerde of er in deze kadernota niet te veel ruimte 

aan diepe geothermie wordt geboden. Moet men dat wel in natuurgebieden toestaan? 

 

Gedeputeerde De Vries dankt voor de instemmende reacties van deze commissie voor de kadernota. Fracties 

hebben vragen gesteld over de strategische grondwatervoorziening en de voorraad drinkwater, WKO, 
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schaliegas en de bodemsaneringen. Aangezien er geen tweede termijn in deze vergadering wordt geboden, 

kunnen vragen alsnog schriftelijk worden afgedaan, gevolgd door een statenbehandeling.  

Gedeputeerde De Vries gaat in op de bescherming van de strategische grondwatervoorraad. Voor het eerst zal 

dat in de PRS/PRV worden geborgd; bij de eerstkomende herziening zal dat worden meegenomen. In 2015 

zal worden gesproken over het integrale bodem, water en milieubeleid. Ook daarin zal op de bescherming van 

het grondwater worden ingegaan; dit vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. 

De heer Emons vraagt of dienaangaande wordt aangesloten bij de huidige wet- en regelgeving die op dit 

gebied goed en effectief functioneert. 

Dit wordt door gedeputeerde De Vries bevestigd. De kadernota geeft aan waar de strategische 

grondwatervoorraad zich bevindt en hoe deze op een goede manier moet worden beschermd daar dit van 

levensbelang is voor komende generaties. 

Veel vragen zijn er over WKO gesteld. Deze techniek is nog steeds in ontwikkeling. Gevraagd werd hoe te 

handelen wanneer de belangen verschillend zijn. Spreker verwijst als voorbeeld naar Rijnsweerd waar ASR 

de beschikking heeft over een behoorlijke WKO installatie. Nu wordt de discussie gevoerd over de vraag of er 

voor heel Rijnsweerd kan worden voorzien in een gezamenlijke WKO installatie waar ook de provincie 

gebruik van zou kunnen maken. WKO wordt voor organisaties en gebieden pas interessant wanneer dat 

rendement oplevert en wezenlijk bijdraagt aan energiebesparing. Die ruimte wordt ook in deze kadernota 

geboden maar dan moeten wel diverse spelregels in acht worden genomen. Deze worden in deze kadernota 

ook genoemd. De heer Bekkers vroeg wie er nu feitelijk de regie in handen heeft. De provincie heeft de regie 

op de ondergrond en  de WKO in handen, ook als het gaat om een gemeenteoverschrijdende zaak.  

GroenLinks suggereerde een rendementsvergoeding in het kader van de WKO. Dat is een andere beweging 

dan GS hebben gemaakt. In het verleden is de leges op WKO vergunningen ingetrokken omdat de provincie 

deze ontwikkeling juist wilde bevorderen en stimuleren. Daar wordt weer een rem opgezet wanneer er aan de 

andere kant een gebruikersvergoeding wordt opgelegd. Hij is daar geen voorstander van. 

 

De heer Bekkers vraagt hoe verder wordt gehandeld met de mogelijkheid een gezamenlijke WKO voor heel 

Rijnsweerd te ontwikkelen. Hoe kan het bevoegd gezag een ontwikkeling naar een gezamenlijke WKO in dit 

gebied op gang brengen, zonder een vergoeding in rekening te brengen? 

Gedeputeerde De Vries meent dat wanneer ASR door gezamenlijkheid het rendement kan verhogen en dus 

een groter gebied van WKO kan voorzien, dat voor ASR interessanter zal zijn dan uitsluitend voor de eigen 

locatie WKO toe te passen. Bij bedrijven is een incentive van belang om WKO in een bredere context toe te 

passen. Een ander voorbeeld is De Nieuwe Stad te Amersfoort. Daar wordt ook een WKO ontwikkeld maar 

dan wel samen met de Hoge School die aan de overkant van de weg zit. Samenwerking met anderen levert 

heel vaak een beter rendement van de WKO op.  De provincie kan partijen daar ook op wijzen, zodra de 

vergunningverlening aan de orde is.  

 

De heer Bekkers stelt het op prijs wanneer bij de definitieve nota Ondergrond de incentives goed in beeld 

worden gebracht. Het is belangrijk dat inzichtelijk wordt dat de provincie sturend kan optreden om zo voor de 

gemeenschap het meest maximale rendement te verkrijgen. 

 

De voorzitter wijst erop dat op dit moment de definitieve nota aan de orde is. Hij begrijpt daarmee dat de heer 

Bekkers vraagt om nog voor de PS-vergadering via een aanvullend memo helderheid te verschaffen over de 

zgn. incentives. 

 

De heer Bekkers kan zich voorstellen dat dit punt wordt meegenomen in de definitieve nota voor de 

Ondergrond. 

 

Gedeputeerde De Vries meent dat de kaders duidelijk moeten worden genoemd en niet zozeer de werkwijze. 

Duidelijk wordt in deze nota de rol van de provincie geschetst wat betreft vergunningverlening. Daarmee 

wordt duidelijk dat de provincie daar proactief op gaat sturen en bedrijven daarop aanspreekt. Wel wil hij de 

ruimte houden dat bedrijven een eigen afweging kunnen maken binnen de mogelijkheden die er zijn en het 

rendement dat zij denken te kunnen halen met een WKO installatie. Voorkomen moet worden dat 

mogelijkheden worden dicht gemetseld.  
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De heer Bekkers heeft beslist niet de behoefte om de mogelijkheden dicht te metselen. Wel wil hij graag 

begrijpen hoe deze kaders voldoende kunnen zijn om de beoogde effecten te hebben. Dat kan hij nu nog niet 

overzien. Hij wacht af of hij dienaangaande nadere informatie van de gedeputeerde ontvangt.  

 

Gedeputeerde De Vries laat weten dat hij dat niet in de kadernota zal opnemen. Wel is hij bereid in een 

aanvullend memo aan de hand van voorbeelden aan te geven hoe de provincie daar praktisch mee omgaat. 

Aldus wordt afgesproken.  

 

De heer Joustra heeft een theoretische vraag. Wanneer iemand naar olie gaat boren op zijn perceel in de stad 

Utrecht, waar het provinciale belang niet in de weg zit, terwijl bekend is dat daar geen olie is; mag betrokkene 

dat boorgat later gebruiken voor WKO?  

 

De heer De Vries vindt dat een wel erg theoretische vraag. Olieboring valt onder de Mijnbouwwet en dat 

vraagt om een diepere boring van WKO. Deze casus gaat derhalve niet op. Hij kan zich niet voorstellen dat 

een boorgat voor olie later voor WKO wordt aangewend.  

 

De heer Joustra begrijpt dat het theoretisch mogelijk is dat een boorgat, oorspronkelijk bedoeld voor 

oliewinning, later wordt aangewend voor een WKO installatie. Dat wordt door de gedeputeerde beaamd mits 

aan de vergunningverlening wordt voldaan.   

 

De heer Kilic vraagt of de heer Bekkers niet een begrenzing voor bedrijven ziet, er ligt al een drempel voor 

bedrijven om WKO te realiseren. Nog meer regels zal de drempel alleen maar verhogen.  

 

De heer Bekkers antwoordt dat het hem er beslist niet om gaat om drempels op te werpen voor KWO. Het 

gaat hem erom dat de provincie in het verleden zonder kaders “wild west toestanden” had op sommige 

profijtelijke WKO locaties. Een kadernota is nodig, juist om vanuit het rendement meer sturing te verkrijgen. 

WKO moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Het gaat hem erom het maximale rendement te bereiken op 

een manier die ook goed is voor het gemeenschappelijk belang. WKO mag niet alleen het individuele 

voordeel dienen van iemand die toevallig op de juiste plek KWO kan ontwikkelen.  

 

Gedeputeerde De Vries komt terug op de vragen over schaliegas en geothermie. Beiden vallen onder de 

bevoegdheid van het rijk, aangezien het Mijnbouwwetactiviteiten zijn. In de kadernota worden de provinciale 

belangen genoemd en op welke wijze deze kunnen worden ingebracht in het STRONG traject voor het 

opstellen van een landelijk dekkende visie voor de ondergrond. Tot nog toe wordt schaliegas vooral vanuit het 

economisch belang benaderd maar niet zozeer vanuit het ruimtelijk belang. Getracht wordt ook het ruimtelijk 

belang inzichtelijk te maken bij het ministerie van EZ. Terecht is opgemerkt dat, wanneer alle belangen goed 

in beeld zijn gebracht, er in de provincie Utrecht minilocaties zijn waar schaliegaswinning mogelijk is. De 

gemeentelijke gebieden zijn buiten beschouwing gelaten omdat gemeenten zeggenschap hebben, waar het bv. 

gaat om het wijzigen van hun bestemmingsplannen. Overigens is voorliggende nota gedeeld met de Utrechtse 

gemeenten. 

Wat betreft het schaliegasdossier werd gevraagd waarom de provincie geen pertinent tegenstander van 

winning is. Dat is een politieke uitspraak en die laat spreker aan PS over. GS hebben de provinciale belangen 

in beeld gebracht en deze zullen in de Haagse discussie worden ingebracht. 

De SGP vond dat schaliegas en drinkwaterbescherming te weinig in beeld zijn gebracht, echter, de 

gedeputeerde herkent dit punt niet. Hij meent dat een en ander juist wel goed in de belangenafweging is 

meegenomen. 

Geothermie is inderdaad een zelfde soort activiteit die onder de Mijnbouwwet valt. Dat wordt ook in kaart 

gebracht en daarbij wordt aangegeven wat daarbij al dan niet van belang is. Echter, politiek gezien heeft diepe 

geothermie een andere connotatie dan schaliegaswinning. Met bedrijven worden er aan de voorkant 

gesprekken gevoerd over vergunningverlening. Spreker vindt dat winst omdat juist met deze kadernota veel 

kan worden verduidelijkt. Dat past ook bij de manier waarop de provincie Utrecht in dit veld wil opereren. 

Vragen zijn er ook gesteld over de bodemsanering. De provincie en het rijk hebben een convenant gesloten 

voor de aanpak van bodemsaneringen. Het rijk heeft daarvoor ook middelen beschikbaar gesteld. Het 

convenant loopt in 2015 af. Met het rijk wordt over een vervolg onderhandeld, juist vanuit de gedachte dat de 

provincie verder wil met saneringen. Echter, dat staat of valt met de beschikbare middelen met name vanuit 
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het rijk. Spreker kan melden dat alle humane bodemsaneringen inmiddels zijn afgerond. Na 2015 wil de 

provincie die stevige aanpak continueren. De vervuilingen die er nog zijn, zijn onder controle en dat betekent 

dat ze geen verspreidend effect hebben. 

 

Mevrouw Mineur begrijpt dat het nog maar de vraag is of het rijk middelen heeft voor bodemsanering. Zij 

meent dat de verantwoordelijkheid bij de vervuiler ligt. De vervuiler betaalt toch en de provincie treedt toch 

op als toezichthouder/handhaver? 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat in de voortzetting van het convenant het bedrijfsleven zal worden 

betrokken bij de nadere afspraken. Het principe is inderdaad dat de vervuiler betaalt, echter, er zijn ook 

vervuilde terreinen waarvan de vervuiler failliet is. In dat geval moet de overheid zijn verantwoordelijkheid 

nemen. Hij wil het convenant heel graag ook na 2015 laten voortbestaan met voldoende middelen om de nog 

resterende opgaven verder te kunnen afwikkelen. De verantwoordelijke bedrijven worden daarbij betrokken 

en moeten bijdragen aan de sanering. 

 

Mevrouw Mineur heeft zojuist gevraagd om een toezegging maar die heeft zij niet gehoord.  

 

De heer Bekkers vraagt of een stedelijk gebied niet ook als een provinciaal belang uitgesloten zou moeten 

worden. Ook vraagt hij of GS reacties van gemeenten hebben ontvangen op het punt van de onconventionele 

winning van waterstof. Kunnen gemeenten in hun bestemmingsplan een boring naar onconventionele winning 

van waterstoffen weigeren, ook al heeft het rijk een vergunning verleend? Zo niet, dan vraagt hij de 

gedeputeerde alsnog te willen nagaan wat de gemeentelijke belangen zijn. In het vergunningverleningproces 

naar onconventionele waterstoffen is dan de gemeente niet meer aan zet, maar alleen de provincie.  

 

De heer Thonon vraagt nogmaals om een antwoord op zijn eerdere vragen betreffende de flexibiliteit van het 

kader, of de provincie moet gaan betalen wanneer de zorgplicht van gemeenten wordt overgenomen en of 

maatwerk voor geothermie mogelijk is.  

 

Mevrouw Hoek vraagt een antwoord op haar vraag over punt 6, financiën.  

 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat de provincie binnen het programma voldoende financiële ruimte heeft 

om de benodigde taken uit te voeren, zoals vergunningverlening en handhaving. Daar hoeft niet meer geld bij. 

De overige werkzaamheden op dit terrein zijn veelal ondergebracht bij de afdeling Vergunningverlening en 

Handhaving. Wanneer er toch meer geld nodig zal zijn, dan zal daar over een amendement op de begroting 

kunnen worden ingebracht.  

Terugkomend op de vragen van D66, antwoordt hij dat deze kadernota t.z.t. definitief wordt vastgelegd in het 

Bodem, Water en milieuplan dat eind 2015 zal worden vastgesteld. Tussentijds kunnen nieuwe 

ontwikkelingen in dat plan worden meegenomen. Daarna begint het traject ten aanzien van de omgevingsvisie 

en een eventuele herziening van PRS/PRV. Gaande het traject zijn er zeker momenten waarop belangen 

kunnen worden verstevigd; die flexibiliteit is zeker aanwezig. Wat betreft de zorgplicht richting gemeenten 

stelt spreker dat de provincie zelf geen maatregelen zal nemen. Dat is aan gemeenten. Wel kan de provincie 

gemeenten aansporen en aanspreken en dat gebeurt vanuit het toezicht op gemeenten. De provincie zal dan 

ook geen kosten voor eigen rekening nemen.  

Net als voor WKO bepaalt de markt wat er op het gebied van geothermie al dan niet kansrijk is. Die ruimte is 

er ook. Nu gaat het erom de provinciale belangen duidelijk te benoemen en hoe deze zich verhouden ten 

aanzien van geothermie. 

GroenLinks ging in op de onconventionele winningsmethoden. Er is nog steeds sprake van een gemeentelijk 

belang. Voor de plaatsing van bv. een boortoren is een bestemmingsplanwijziging nodig; daar ligt het belang 

van een gemeente. Het antwoord op de vraag wie er bepaalt of er een vergunning wordt afgegeven is het 

ministerie van EZ, immers, een en ander loopt via de Mijnbouwwet.  

 

De heer Bekkers vraagt of een gemeente een bestemmingsplanwijziging om lokale redenen niet behoeft door 

te voeren, ook al acht het rijk dat vergunningswaardig. 

Gedeputeerde De Vries zegt toe dat deze vraag via de email zal worden beantwoord. Ook de vraag over de 

reacties van gemeenten zal hij via de email beantwoorden.  
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Mevrouw Mineur wil het college van GS t.z.t. graaf afrekenen op dat wat er bereikt wordt  met betrekking tot 

de bodemverontreinigingsanering; tot nog toe is dat erg voorzichtig geformuleerd. Zij wil een duidelijke 

afrekenbare lijst met toezeggingen.  

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat er jaarlijks aan PS wordt gerapporteerd over de stand van zaken 

bodemsanering. Voor een deel is de provincie afhankelijk van het rijk, wat betreft het vervolg van het 

convenant. Wanneer eind 2015 het gesprek wordt gevoerd over de vraag wat het huidige convenant heeft 

opgeleverd, dan vindt hij evaluatie van de behaalde resultaten een vanzelfsprekende zaak. Wanneer het 

convenant afloopt, zal dat worden geëvalueerd teneinde na te gaan of de doelen zijn bereikt binnen de 

gestelde termijnen. 

 

Mevrouw Mineur wijst erop dat in voorliggende nota staat dat de spoedlocaties in 2020 eventueel gesaneerd 

gaan worden. De SP wil dienaangaande een realistisch pad daarnaar toe. Gedeputeerde De Vries begrijpt deze 

vraag maar kan dat nu nog niet leveren, omdat de onderhandeling over het vervolg van het convenant nog 

gaande is. Wanneer dat medio dit jaar is afgerond, kan hij aangeven of de doelen binnen de gestelde termijn 

kunnen worden gehaald en of dat aan de verwachting van PS voldoet. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit statenvoorstel af. Hij constateert dat het hier niet gaat om een 

sterstuk.  

 

8.  Statenbrief reactie op advies Inspelen op de nieuwe Omgevingswet van de PCL 

8.1  Statenbrief Uitgangspunten voor het Bodem, Water en Milieubeleidsplan 2016-2021 

De voorzitter van de PCL, de heer L. van Bree, licht voorliggend advies van de PCL uitvoerig toe. De 

Omgevingswet is een majeure wetgeving die ook consequenties heeft voor de rol van de provincies. Het 

advies van de PCL luidt dat tijdig moet worden ingespeeld op de nieuwe Omgevingswet. De wet wordt pas in 

2018 van kracht. Er is voldoende tijd maar de PCL vindt het belangrijk de provincie daarover tijdig te 

informeren. De PCL noemt in haar advies een aantal aandachtspunten voor de provincie Utrecht. Ter zake 

verwijst hij naar de paragrafen 3, 4 en 5. Paragraaf 3 gaat uit van de provinciale instrumenten en de rol van de 

provincie in deze nieuwe wet. Er moet een integraal omgevingsplan komen, gebaseerd op een omgevingsvisie 

en dat alles moet eenvoudiger en beter worden. De specifieke provinciale rol heeft betrekking op het 

ontwerpen van een integrale omgevingsvisie. Ook moet er een omgevingsplan komen, een provinciale 

omgevingsverordening en een vergunning. Van belang is het voorts dat de provincie streeft naar participatie 

met actoren in de provincie en de transitie maakt van sectoraal naar integraal beleid met bottum up input. 

In paragraaf 4 wordt ingegaan op de kansen en de bedreigingen en paragraaf 5 laat zien hoe men met dit 

advies verder kan gaan. 

Het advies van de PCL wordt besloten met zes aandachtspunten waarvan sommige de provincie bekend zullen 

voorkomen: Een integrale beleidsagenda, toewerken naar een integrale omgevingsvisie, nadenken over de 

afweging van provinciale belangen, gebiedsgericht werken met partners en actoren, het benutten van de 

huidige crisis- en herstelwet en werken aan maatschappelijke participatie. Het is zaak dat de provinciale 

organisatie daar tijdig op wordt voorbereid. Ook is het zaak dat er in goede monitoring wordt geïnvesteerd. 

Ook in relatie tot gemeenten moet de Omgevingswet worden voorbereid. 

De PCL heeft geconstateerd dat de provincie Utrecht in zijn denken over de nieuwe Omgevingswet al een 

eind op weg is maar wellicht kan er nog een tandje bij. De PCL heeft inmiddels ook een reactie van GS 

ontvangen. De gedeputeerde stelde zich voor in ieder geval aandacht te besteden aan: 

- het spanningsveld tussen maatwerk qua gebiedsontwikkeling en flexibiliteit. 

- de optimale maatschappelijke participatie.  

De PCL is voornemens daarover in het najaar een discussiebijeenkomst te organiseren. Hij hoopt daar 

tenminste één andere provincie bij te betrekken, die al ver is in het nadenken over de Omgevingswetgeving, 

nl. Gelderland. Het ministerie van I&M wil het najaar van 2014 gebruiken voor een diepgaandere 

beleidsanalyse, ook met provincies.  

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de PCL. 

 

Mevrouw Mineur verwijst naar pag. 4 van het advies van de PCL, betrekking hebbend op de risico’s. Gemeld 

wordt dat de onlosmakelijke samenhang grotendeels uit de Omgevingswet is verdwenen. De PCL maakt zich 

daar zorgen over omdat zich regelmatig ernstige incidenten rond bedrijven voordoen. Zij vraagt een 
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toelichting op die incidenten en welk toezicht en handhaving nodig is. Zij vraagt of de PCL een oordeel heeft 

over de verschillende benaderingen, oud en nieuw.  

 

De heer Balemans dankt voor dit advies. Terecht wordt geconstateerd dat gemeenten niet verplicht zijn een 

vertaling van de Omgevingswet op te nemen. Volgens de nieuwe Omgevingswet heeft de provincie de 

bevoegdheid om op een aantal terreinen vergunningverlenende activiteiten te ontplooien. In de praktijk draagt 

de provincie steeds meer over aan gemeenten en legt daar de regie neer, zoals ook in de PRS/PRV zichtbaar is 

geworden. Gaat er bij deze juridische kaderstelling een spanningsveld ontstaan tussen de vrijheid in PRS/PRV 

die gemeenten hebben gekregen en wat er nu weer wordt ingekaderd? 

 

De heer De Heer stelt de volgende vragen: 

 Het eerste advies van de PCL gaat over de integrale beleidsagenda. In de vorige periode was er een 

Utrecht 20-40 strategie opgesteld en het huidige college heeft een strategische agenda opgesteld. 

Wordt dat door de PCL bedoeld? 

 In een integrale visie horen klimaat, energie en economie er bij. Nemen andere provincies zoals 

Gelderland en Overijssel, die integrale visies opstellen, ook elementen als duurzame energie en 

klimaat op? 

 Aangekondigd werd dat de PCL nog een advies zal opstellen over bodem, water en milieubeleid. De 

vraag is of de PCL nog iets mist in de huidige prioriteiten van GS. 

 

Mevrouw Blom constateert dat de PCL oproept om goed na te denken over het provinciaal belang. In het 

kader van de PRS/PRV is uitgebreid nagedacht over het provinciaal belang. Wordt bedoeld dat dit weer moet 

worden gewijzigd of moet daar extra over worden nagedacht? Of is wat reeds is gedaan voldoende en kan dat 

naadloos aansluiten bij de omgevingsvisie? 

In punt 5 van het advies staat het stimuleren van andere partijen om bij te dragen aan beleidsdoelstellingen. 

Iets later spreekt de PCL over beleid uitvoeren. Spreekster vraagt wat er wordt bedoeld. Wordt gedoeld op 

actoren en niet op politieke partijen? Moeten meer actoren nadenken over beleidsdoelstellingen of wordt 

uitvoering van beleid bedoeld? Interessant is de rol van PS. PS zijn de volksvertegenwoordigers en zij 

bekijken namens het volk het beleid. 

 

De heer Van Bree laat het volgende weten: 

 Gevraagd werd naar incidenten en risico’s. Wat is er verschillend ten opzichte van vroeger en hoe zit 

het met de onlosmakelijke samenhang? De PCL heeft als negatief punt gekwalificeerd dat er een 

spanning zit in afwegingsruimte terwijl niet helemaal helder is welke kwaliteit van de leefomgeving 

er wordt nagestreefd. Dan zouden er risico’s kunnen optreden die niet wenselijk zijn. De wetgever is 

zich daarvan bewust. De minister heeft vertrouwen in verstandig, lokaal bestuur. De vraag is dan wel 

of het daarmee goed komt. Het is zaak alert te zijn dat risico’s voor incidenten niet groter worden dan 

nu reeds het geval is. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gewaarschuwd dat dit nog niet 

goed in de wet verankerd is. Hij vindt dit een aandachtspunt, ook voor de interne provinciale 

organisatie.  

 Ingegaan werd op het provinciale kader en de gemeenten. De gemeenten hebben vrijheden terwijl de 

provincies meer op hun bord krijgen. Dat heeft te maken met de decentralisatie. De provincie is op dit 

terrein meer aan zet omdat zich daar allerlei bovenstedelijke belangen voordoen in het kader van o.a. 

de ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling van deze wet dat provincies en gemeenten samen 

optrekken. Wellicht willen gemeenten ook een omgevingsvisie en een omgevingsplan hebben. Hij 

zou dat als positief willen kwalificeren. Er zit een spanning tussen de verantwoordelijkheden en de rol 

van de provincie richting gemeenten. Hij ziet dat als een nader uitwerkingspunt van het samenspel 

tussen de twee bestuurslagen.  

 Een vraag werd gesteld over de integrale beleidsagenda. Dat is nodig omdat nu al op de 

Omgevingswet moet worden ingespeeld. Daartoe zijn er ook mogelijkheden. Hij roept de provincie 

op die kansen niet onbenut te laten zodat de provincie bijtijds voorbereid is om aan de eisen te 

voldoen. 

 Zit duurzame energie en klimaatbestendigheid erin? Hij dacht het wel. Het hoort er in ieder geval 

integraal bij. Wanneer die onderwerpen er niet in zouden zitten, is er iets radicaal mis. Hij meent te 
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weten dat andere provincies vanuit die optiek al met de omgevingsvisie en omgevingsplannen bezig 

zijn. Voor de provincie Utrecht is dit een aandachtspunt om dat ook mee te nemen.  

 Hij heeft onvoldoende zicht om te kunnen beoordelen of GS voldoende prioriteiten hebben gesteld. 

Hij neemt dat punt mee terug naar de PCL om dat nader te bekijken. 

 Gevraagd werd of het provinciaal belang voldoende is bekeken. Hij benadrukt dat het aan de 

provincie is om straks, met een omgevingsvisie in de hand, een omgevingsplan te maken. Daarin kan 

de provincie de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. Op welke wijze dat gebeurt, is aan de 

provincie. Dat zal later in het integrale omgevingsplan moeten worden vastgesteld.  

 Inderdaad betrekt de provincie op een aantal terreinen de actoren bij de beleidsontwikkeling. Straks is 

dat echt noodzakelijk, niet alleen bij de uitvoering,  maar ook voor het creëren van draagvlak voor het 

plan.   

 

De heer Westerlaken komt terug op de borging van de kwaliteit van de omgeving. Dat kan op een minimale 

of vooruitstrevende wijze worden gedaan. Wordt met “vooruitstrevend” bedoeld dat dit tot de millimeter 

wordt dichtgetimmerd? 

 

De heer Balemans merkt op dat in de PRV/PRS veel verantwoordelijkheid bij gemeenten is neergelegd terwijl 

de provincie in een Omgevingswet bevoegdheden heeft ten aanzien van vergunningen waardoor ze boven 

gemeenten kunnen ingrijpen. Dit kan toch een spanningsveld opleveren. Aan de ene kant krijgen gemeenten 

ruimte en vrijheden, terwijl dat aan de andere kan wordt teruggedraaid door een centralere regie bij de 

provincie neer te leggen. Dat zou voor de VVD een onwenselijke ontwikkeling zijn. 

 

De heer Van Bree komt terug op de vraag van het CDA. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn 

klassiek van aard; deze bevatten geen echte innovatie maar hinken op de gedachte van het klassieke 

milieubeleid, met name de beschermingsgedachte. Die kwaliteit wordt volgens de wet minimaal geborgd. 

Daarentegen kunnen provincies een stap verdergaan en ambitie tonen, ook met het oog op het 

investeringsklimaat en hun concurrentiepositie. De wet biedt provincies de ruimte om verder te gaan dan de 

normen. De provincie Utrecht heeft vele kwaliteiten die in een omgevingsplan geborgd kunnen worden. Niets 

staat de provincie in de weg om dat te doen.  

De vraag van de heer Balemans kan hij nu niet beantwoorden maar deze zal hij met de PCL bespreken. Op 

enig moment zal hij daar op zal terugkomen.  

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de gedeputeerde. 

 

Mevrouw Mineur vindt dit een groot en ingewikkeld onderwerp en de SP is dan ook blij met de rol van de 

PCL die een belangrijke bijdrage levert in het duiden en evalueren van nieuwe wetten en regels. GS zijn niet 

echt duidelijk wat ze met dit advies gaan doen. Onderdelen worden gebruikt voor de nog op te stellen 

procesnotitie voorbereiding invoering Omgevingswet provincie Utrecht. Dat vindt de SP te vaag. Graag hoort 

spreekster welke onderdelen wel en welke onderdelen niet worden meegenomen. Neemt het college de 

aanbevelingen van de PCL over of niet? Zo nee, waarom dan niet? Zij vroeg de PCL zojuist of het wel goed is 

het principe van onlosmakelijke samenhang los te laten. Zij hoorde dat er inderdaad risico’s zijn. Zij vraagt 

wat dienaangaande het oordeel van het college is. Zijn GS zich van die nieuwe risico’s bewust en wat wordt 

er gedaan om die risico’s af te dekken? Een tweede type risico dat de PCL noemt, zijn die voor milieu en 

natuurbescherming. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Hoe staan GS in deze kwestie en wat gaat GS doen 

om de risico’s voor natuur en milieu te beperken?  

 

Mevrouw Blom sluit zich aan bij de reactie van de SP. In de beantwoording is te vaag wat het college precies 

vindt en wat ze gaat doen. De PvdA gaat ervan uit dat de procesnotitie in juni de antwoorden van GS zal 

bevatten. Zij vraagt gedeputeerde De Vries op dat moment expliciet in te gaan op de punten van de PCL.  

 

De heer Bekkers komt terug op het eerste risico, nl. een verschuiving van vergunningverlening naar meer 

algemene regels. Dit wordt als een risico gepresenteerd maar dit kan ook als duidelijkheid vooraf worden 

gezien. Hij vraagt of GS van oordeel zijn dat dit als risico moet worden aangemerkt, zo ja, wat wordt daar dan 

aan gedaan? 
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Wat betreft de nota BWM-beleid, haakt hij aan op het punt van de leefkwaliteit. GroenLinks wil gezondheid 

meer centraal stellen. Het gaat dan om een koppeling tussen gezondheid, leefomgeving en het economisch 

vestigingsklimaat. Dat biedt wellicht een meer samenbindend kader. Vanwege de waarde van het 

vestigingsklimaat moeten er doelen zijn voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting die verder kunnen gaan dan 

de normen uit de wet. Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat er voor ultrafijnstof geen veilige norm is. De 

huidige normen leiden altijd tot gezondheidsschade. Dit onderdeel krijgt nu helemaal nog geen aandacht. 

GroenLinks vraagt het college de voortschrijdende kennis op dit terrein mee te nemen. Gedacht kan bv. 

worden aan een roetreductieplan. 

 

De heer De Heer vraagt of GS de eerste twee aanbevelingen van de PCL gaat overnemen. Zojuist hoorde hij 

dat energie en klimaat erbij horen. GS hebben daarover een specifiek standpunt. Hij is benieuwd of die twee 

aanbevelingen integraal worden overgenomen door GS.  

Wat betreft de statenbrief over het BWM-beleid stelt hij de volgende vragen: 

In de vier prioriteiten is de volgorde veranderd. In de kadernota stond stedelijke kwaliteit op no. 2 maar nu 

staat stedelijke leefkwaliteit op no. 4. Is de rangschikking van de vier thema’s symbolisch of is dat toevallig? 

De lijst van onderwerpen lijkt hem niet geheel compleet in relatie tot de Strategische Agenda. Energie en 

klimaat ontbreken. Dat begrijpt hij want bij de behandeling van de kadernota is daar destijds een apart debat 

over gevoerd. Echter, in de Strategische Agenda van GS staat veel over hittestress en over de koppeling van 

waterhuishouding en de kwaliteit van het stedelijk gebied. Ook dat onderwerp ontbreekt nu.  

Vragen heeft hij ook over de integrale werkwijze. In de kadernota werd een werkwijze beloofd waarbij 

uitgegaan wordt van zes basiskwaliteiten, w.o. luchtkwaliteit. Op basis daarvan zouden er prioriteiten worden 

gesteld, echter, ook dat mist hij in het huidige stuk. Nu worden er feitelijk prioriteiten gesteld op een sectorale 

manier: vanuit de nota Ondergrond komen de prioriteiten voor het bodembeleid. Vanuit het Deltaprogramma 

komen prioriteiten voor water terwijl de basiskwaliteiten van waaruit moet worden gewerkt, niet worden 

genoemd. Waar is de integrale werkwijze gebleven die in de kadernota was afgesproken? De kaderstelling 

gebeurt nu in fases. Het is niet eens mogelijk één startnotitie te maken omdat de kaders in vele verschillende 

trajecten aan de orde komen. Vorige week werd er in de commissie MME over luchtkwaliteit gediscussieerd. 

Toen werd er gevraagd om een roet reductieplan. GS lieten toen weten dat, wanneer PS dat wensen, er 

dienaangaande een voorstel moet worden ingediend. Spreker is bezig met een initiatiefvoorstel voor een roet 

reductieplan dat past in de kaderstelling. Het is bezwaarlijk wanneer het regionale programma luchtkwaliteit 

eerst wordt geëvalueerd, terwijl men ondertussen ook op andere plekken kaders aan het stellen is. Met name 

als het gaat om de stedelijke leefkwaliteit is de kaderstelling niet helder. Eerst moet de discussie over de 

luchtkwaliteit worden gevoerd, voordat het grote plan kan worden opgesteld. Hij heeft veel moeite met het 

onderdeel over de luchtkwaliteit. Er is een tussenstap nodig tussen nu en het najaar bij het stellen van 

prioriteiten. 

 

De heer Westerlaken komt terug op het advies van de PCL. Terecht werd opgemerkt dat het nog maar de 

vraag is of de nieuwe wet de procedures soepeler en gemakkelijker maakt dan nu. De verwachting is dat er 

meer regels komen dan gehoopt wordt. Het is zaak dat de provincie daarop gaat anticiperen. Het is niet de 

bedoeling dat er nu iets wordt ingeruild voor veel meer regels. De PCL signaleert dat er in de provinciale 

organisatie een cultuuromslag nodig is. Vanuit het sectorale denken moet nu een integrale werkwijze worden 

opgepakt. Hij vraagt de gedeputeerde aan te geven of er dienaangaande al stappen worden gezet in de interne 

organisatie.  

 

Gedeputeerde De Vries memoreert dat het nieuwe college destijds de opdracht had de organisatie integraler te 

laten werken. Wat betreft Bodem, Water en Milieu wordt er een integraal beleidsplan opgesteld; die 

desbetreffende afdelingen werken nu samen. Deze afdelingen participeren ook in een Mobiliteitsplan en een 

mobiliteitsvisie. Ruimtelijke ordeningsvraagstukken worden nu integraal bezien. Afdelingen fungeerden 

vroeger los van elkaar maar nu in gezamenlijkheid om de gebiedsgerichte opgaven vorm te kunnen geven; 

daar komen al die verschillende elementen bij elkaar. Dat betekent inderdaad een cultuuromslag in een 

organisatie die jarenlang vanuit staffeltjes heeft gewerkt. Hij heeft de overtuiging dat de integrale benadering 

in de provincie steeds meer vorm begint te krijgen. De medewerkers beginnen die brede werkwijze ook leuk 

te vinden. Een en ander komt ook tegemoet aan de wens van het rijk om als provincie speler te zijn in het 

ruimtelijk domein, met de vele aspecten die daarbij horen. 
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De SP vroeg wat er te verwachten valt van de procesnotitie Omgevingsvisie. Spreker verwijst naar de 

termijnagenda. Op 23 juni zal de procesnotitie in deze commissie worden besproken. Daarin zal worden 

aangegeven hoe in de komende jaren het traject zal worden doorlopen. Aangegeven zal worden welke 

onderdelen daar beslist in moeten zitten, bv. de kadernota voor de ondergrond en de uitgangspunten voor het 

BWM-beleidsplan. Hij vraagt PS hem de gelegenheid te bieden om de procesnotitie zodanig op te stellen dat 

alle onderdelen kunnen worden gerangschikt, waarmee het proces in de komende jaren om tot een goede 

Omgevingsvisie te komen inzichtelijk wordt. 

Mevrouw Mineur vraagt of er een denkrichting in de procesnotitie zichtbaar zal worden, dit in relatie tot het 

advies van de PCL.  

Gedeputeerde De Vries merkt op dat in de reactie van GS op het advies van de PCL waardering wordt 

uitgesproken voor het advies en dat GS daarvan graag punten wil gebruiken. Echter, het proces moet eerst 

intern worden doorlopen. De risico’s die zojuist zijn benoemd, ook door de PCL, zijn bij GS bekend. 

Nagegaan zal worden hoe risicobeheersing in het beleid kan worden verankerd, bv. in het BWM beleidsplan. 

Het rijk heeft opdracht gegeven om tot de vorming van RUDS te komen, juist om vergunningverlening en 

handhaving veel integraler te kunnen oppakken, tezamen met gemeenten. Al die processen hebben met elkaar 

te maken. 

 

Mevrouw Mineur zou het op prijs stellen wanneer de gedeputeerde op alle onderdelen uit het advies van de 

PCL reageert; dat geeft duidelijkheid en stelt de commissie in staat daarover mee te praten.  

Gedeputeerde De Vries geeft nogmaals dat hij, zodra de procesnotitie voorhanden is, de discussie daarover 

met deze commissie zal aangaan. Het PCL advies kan daar dan naast worden gelegd en dan kan worden 

beoordeeld in hoeverre de adviezen van de PCL zijn overgenomen dan wel op een andere manier worden 

vormgegeven. 

 

Mevrouw Blom begreep dat de gedeputeerde in juni een procesnotitie over de Omgevingsvisie met de 

commissie wil bespreken. Op dat moment lijkt het haar goed dat de gedeputeerde specifiek ingaat op de 

procespunten van de PCL en niet de commissie in het ongewisse laat of een advies van de PCL al dan niet 

wordt overgenomen. Dat zoekwerk moet de commissie worden bespaard.  

Gedeputeerde De Vries is het met mevrouw Blom eens. Hij neemt haar suggestie over. In de procesnotitie zal 

duidelijk worden welk onderdeel een bouwsteen vormt van de nieuwe Omgevingsvisie. Het is belangrijk dat 

dit complexe proces helder en inzichtelijk wordt gemaakt. 

Opmerkingen zijn er voorts gemaakt over de leefkwaliteit, de factor gezondheid. Gepleit werd ervoor doelen 

ambitieuzer te maken dan de wettelijke norm. Die discussie is reeds in de commissie MME gevoerd en 

herhaling daarvan lijkt hem niet wenselijk. In Den Haag wordt inmiddels ook gesproken over gezondheid als 

een belangrijke factor. Hij wacht die discussie af, met name op welke wijze invulling aan het begrip 

“gezondheid” zal worden gegeven. Hij is daar niet op tegen maar wil wel iets in handen hebben om te kunnen 

sturen en effectief beleid op te stellen wat betreft de gezondheid. Hij wacht dienaangaande nadere signalen 

vanuit Den Haag af. Dit punt gaat dus zeker niet van tafel af.  

 

De heer Bekkers vraagt of de gedeputeerde weet wanneer hij die signalen vanuit het rijk kan verwachten. 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat staatssecretaris Mansvelt hierover recentelijk een brief heeft 

geschreven, gevolgd door een reactie van de minister van I&M. Het lijkt erop alsof beide bewindslieden een 

wat ander standpunt innemen en dat zou betekenen dat de discussie in Den Haag nog niet is afgerond. Hij kan 

de vraag van de heer Bekkers derhalve nu nog niet concreet beantwoorden.  

De ChristenUnie stelde een vraag over de procesnotitie en de volgordelijkheid van onderwerpen. De volgorde 

is toevallig en bevat geen prioriteitstelling. De ChristenUnie stelt voor enkele thema’s zoals hittestress toe te 

voegen aan de leefkwaliteit van het stedelijk gebied. Spreker zal nagaan of dat mogelijk is. D e ChristenUnie 

miste de integrale werkwijze. Spreker vindt dat jammer daar het juist de intentie is om de beleidsterreinen 

integraal te benaderen en de afdelingen integraal te laten werken. Wel moeten eerst de onderwerpen worden 

genoemd die een plek moeten krijgen in het BWM-beleidsplan. De huidige werkwijze is al een zeer grote stap 

in vergelijking met de vroegere afzonderlijke Bodemplannen, Waterplannen en Milieuplannen. Nu is er 

sprake van een samenvoeging van de verschillende beleidsterreinen zodat de samenhang daartussen steeds 

beter zichtbaar wordt.  
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De voorzitter rondt de behandeling van deze statenbrief af. Dit onderwerp kom terug in de 

commissievergadering van juni. 

 

9. Statenvoorstel Voorbereidingsbesluit windenergielocatie Lage Weide Utrecht 

De voorzitter geeft het woord aan inspreker de heer R. Schulte van Ecovis.  

 

De heer Schulte  deelt mede dat Ecovis de initiatiefnemer van het windpark op Lage Weide ondersteunt. Het 

gaat in dit verband om Energie-U. Energie-U is een coöperatieve vereniging in Utrecht dat poogt een 

coöperatief windpark op Lage Weide te ontwikkelen. De vereniging staat open voor alle burgers en bedrijven 

van Utrecht om daaraan deel te nemen en daar uiteindelijk de vruchten van te plukken. Ecovis beperkt zich bij 

de ondersteuning van de vereniging tot vergunningverlening en het ontwikkeltraject. De heer Schulte licht de 

volgende punten toe: 

 Het windpark kan gebouwd worden zonder overdreven hinder voor de omgeving. 

Er zal geen slagschaduw plaatsvinden op de omliggende woonwijken. Zo ja, dan volgt stilzetting. Er 

zal geen geluidshinder van betekenis optreden. Er zal wel wat hoorbaar zijn maar dat is iets anders 

dan hinder. Er zal geen woningwaardedaling van betekenis optreden en geen veiligheidsrisico of 

gezondheidseffecten voor de omgeving. Ecovis bestaat al 30 jaar en ondersteunt al die tijd het 

realiseren van duurzame energieprojecten als deze. Ecovis tracht zo objectief en zakelijk mogelijk op 

te treden. Ecovis zou zijn naam niet aan dit windpark willen verbinden, als ze er niet van overtuigd 

zou zijn dat dit op een verantwoorde manier kan worden gedaan. Het gerenommeerde bureau 

Haskoning heeft de plan-MER uitgevoerd en heeft alle aspecten beoordeeld. Er is een zeer uitgebreid 

onderzoek gedaan en het plan is volledig overeind gebleven  in de plan ME- procedure. Ook de 

commissie MER, een onafhankelijk instituut, heeft het plan beoordeeld en is tot de conclusie 

gekomen dat er voldoende informatie is voor de gemeenteraad om een positief besluit over het plan te 

nemen. Daar staan de meer gekleurde meningen tegenover, bv. eigen onderzoeksrapportjes en 

verslagen van de kant van de bezwaarmakers. Echter, van de tegenstanders heeft hij nog nooit een 

feitelijk en onafhankelijk rapport mogen ontvangen, waarin het plan en de plan-MER objectief 

worden aangevochten. Het is aan de provincie om de voors en tegens van het plan goed tegen elkaar 

af te wegen.  

 Er is draagvlak voor dit windpark in Utrecht. 

Dat lijkt vreemd in het licht van het besluit van de gemeenteraad in januari. De structuurvisie voor het 

windpark werd toen niet vastgesteld bij gebrek aan draagvlak. Echter, dat ligt anders. In het zicht van 

de verkiezingen bleek uit een peiling van Kieskompas onder de kiezers van Utrecht dat 2/3
e
 deel van 

de stad voorstander is van een windpark op Lage Weide en 10% neutraal. Helaas is de gemeenteraad 

in het zicht van de verkiezingen gezwicht voor het geluid van de tegenpartij. Daarbij heeft men vooral 

het aantal zienswijzen geteld maar geen fatsoenlijke draagvlakmeting gedaan. Die draagvlakmeting is 

nu door een onafhankelijk instituut gedaan. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid voorstander is 

van een windpark op deze plek in de stad Utrecht. 

 Er is eigenlijk geen goed alternatief voor dit windpark binnen de provincie Utrecht.  

Met de 10 Mw in Nieuwegein die dit jaar gebouwd wordt, staat er nu 25 Mw in de provincie Utrecht, 

terwijl de doelstelling 65,5 Mw is. Er moet dus nog 40,5 Mw worden gerealiseerd. Momenteel wordt 

er 20 Mw ontwikkeld in Vianen, in Nieuwegein en in Schalkwijk. Een grote locatie als deze op Lage 

Weide is broodnodig om op korte termijn te kunnen voorzien in de doelstelling van de provincie 

Utrecht. Wanneer de provincie de locaties niet zelf tijdig gaat invullen, dan zal het rijk gaan ingrijpen. 

Het lijkt daarbij ook logisch, kijkend naar de provincie Utrecht, om windparken te laten aansluiten op 

het al verstedelijkte gebied binnen de provincie. In het midden van de kaart van Utrecht is een grote 

vlek bebouwing van Utrecht, Nieuwegein, Houten, Vianen en daar liggen ook de meeste 

windinitiatieven. Die in Lage Weide zou daar goed op aansluiten en daarmee wordt voorkomen dat er 

windturbines in open landschap worden gebouwd.  

In principe is er geen bezwaar tegen het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit. Dat geeft alle partijen 

tijd en rust om af te wachten welk standpunt het nieuwe college in de stad gaat innemen en om met de nieuwe 

raad en het college gezamenlijk te onderzoeken hoe het draagvlak zichtbaar kan worden gemaakt. Het 

mooiste zou zijn de huidige structuurvisie te handhaven maar men kan ook wel leven met een nieuw 

voorbereidingsbesluit.  

 



 15 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.  

 

De heer Kilic vraagt naar het stilzetten van een turbine wanneer er slagschaduw zou optreden. De vraag is hoe 

dat in zijn werk gaat: door middel van een sensor in de installatie of kunnen bewoners dat regelen? Voorts 

vraagt hij wat de concrete inhoud is van de bezwaren van de tegenstanders. Gaat dat alleen om geluid? Heeft 

ook het bedrijfsleven bezwaar gemaakt tegen geluidshinder? 

 

De heer Balemans meent dat het aanbeveling verdient dat de inspreker argumenten opvoert vanuit een eigen 

krachtig pleidooi. Echter, de inspreker ging de bezwaren van tegenstanders min of meer bagatelliseren. 

Gesuggereerd werd dat hun rapporten niet onafhankelijk zouden zijn. Hij vindt dat geen goede zaak. Uit 

ervaring weet hij dat er altijd vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de onafhankelijkheid van rapporten, 

vooral wanneer die in opdracht zijn gemaakt.  

 

Mevrouw Broere maakt een compliment voor de vraag van de heer Balemans. Ze begrijpt van de inspreker 

dat de windturbines zonder overlast voor de omgeving kunnen worden gebouwd. Zij vraagt hoe de inspreker 

daarbij komt. Het bewonersplatform, de vereniging buren van Lage Weide, wordt daarmee aan de kant gezet. 

Kennelijk vormt de afstand tot de woningen geen bezwaar, aldus de inspreker. Ze vraagt of de heer Schulte 

ermee bekend is hoe dat in omringende landen wordt geregeld. Daar zijn de afstanden tot de woningen 

aanmerkelijk groter. Ook meldde de inspreker dat er geen sprake is van woningwaardedaling. Zij vraagt waar 

die informatie vandaan komt. Zij komt zelf uit de makelaarswereld en meent dat er makelaars zijn die deze 

bewering kunnen weerleggen. In de gemeenteraad is geen draagvlak, echter, in de omgeving is voor deze 

windturbines ook geen draagvlak. De inspreker beroept zich op een peiling van Kieskompas; PS zijn daarvan 

bepaald niet onder de indruk. Voorts werd verwezen naar Haskoning, echter, er is in 2013 een rapport door 

Peutz uitgebracht, waarin naar voren komt dat er wel degelijk significante overlast en gezondheidsrisico’s 

optreden richting omwonenden. De slagschaduw is één van de grootste klachten van de mensen. Nu wordt 

gesteld dat de turbine wordt uitgezet wanneer zich dat gaat voordoen. Dat gebeurt in Houten niet, dat gebeurt 

nergens. In die zin sluit zij zich aan bij de vraag van de PvdA. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de reactie van de VVD en de PVV. 

 

De heer Bekkers maakt voor de goede orde van de vergadering de opmerking dat er aan de inspreker nu in 

feite geen vragen worden gesteld. Er worden door fracties vooral meningen naar voren gebracht. 

 

De heer Schulte gaat over tot beantwoording van de vragen.  

 Slagschaduw is een automatische voorziening. Bij wet is voorgeschreven dat een turbine een 

automatische slagschaduwstilstandvoorziening heeft. Dat is software die bewaakt of er op een 

bepaald moment op een woning slagschaduw wordt veroorzaakt. Wanneer op dat moment de zon 

schijnt, en de turbine draait, wordt de installatie automatisch stil gezet. Dat gebeurt overigens ook in 

Houten. Ook daar is een automatische slagschaduwstilstandvoorziening aanwezig. Tijdens een 

zonnige winterdag met wind staan de turbines stil om de slagschaduw op de woningen te voorkomen. 

 Gevraagd werd naar de inhoud van de bezwaren van de tegenstanders, met name als het gaat om 

geluid. Wanneer mensen tegen een plan zijn, wordt er van alles bij gehaald om te beargumenteren dat 

het geen goed plan is, zoals geluidsoverlast, slagschaduwhinder, risico voor de gezondheid. Al die 

onderwerpen zijn uitgebreid onderzocht in de plan MER procedure. Het is aan PS om daar verder 

over te oordelen. Haskoning heeft dat alles onderzocht en staat in voor de juistheid van de rapportage. 

De commissie MER heeft dat gecontroleerd en goed bevonden. Wat hem betreft is er sprake geweest 

van een afdoende onderzoek. Wat betreft geluid voor bewoners en bedrijfsleven deelt hij mede dat de 

geluidsnorm voor bewoners dB Elden 47 is. Die geluidsnorm wordt ruimschoots gehaald bij dit 

windpark. De gemeente Utrecht heeft aanvullend op de geluidsnormen extra strenge normen gesteld 

om op de momenten, waarop het windpark het beste hoorbaar is, het geluidsniveau verder terug te 

draaien. Bij het ontwerp van het windpark is daarmee rekening gehouden. Voor het bedrijfsleven is 

dat niet een erg belangrijk punt van discussie geweest tijdens de ontwerpfase. De turbines maken 

natuurlijk geluid. Wanneer men dichtbij staat is dat niveau hoger dan wanneer men op afstand staat. 

De mensen die op lage Weide werken, doen dat vooral tijdens de kantooruren en door de week. Op 

dergelijke momenten is het geluidsniveau op Lage Weide dusdanig hoog dat de windturbines nooit 
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boven het achtergrondgeluid uitkomen. Een vrachtwagen die met 100 km per uur voorbij komt rijden 

maakt evenveel geluid als een windturbine. Op Lage Weide rijden dagelijks zeer veel vrachtwagens 

rond. Op dergelijke momenten is het windpark niet echt hoorbaar.  

 De VVD meende dat het beter is vanuit eigen argumenten te redeneren. De heer Schulte probeert dat 

juist altijd te doen. Ecovis heeft eigen onderzoeken gedaan en deze laten toetsen door de 

geluidsdeskundige, de gezondheidsdeskundige en de landschapsdeskundige van Utrecht. Pas daarna 

is de plan MER procedure van start gegaan en daar zijn de onderzoeken opnieuw beoordeeld, getoetst 

en goedbevonden. Juist vanuit de eigen argumenten en de driedubbele check denkt hij zeker te weten 

dat het goed zit met alle normen en onderzoeken die zijn gedaan. Hij heeft slechts willen aangeven 

dat de tegenstanders nog niet eenmaal met tegenberekeningen van een onafhankelijk professioneel 

bureau zijn gekomen. Het is aan PS om daarover te oordelen.  

 Hij laat mevrouw Broere weten dat hij zeker niet denigrerend wil zijn over de buren van lage Weide. 

Vanaf het eerste moment heeft Ecovis samen met Energie-U getracht de omgeving te betrekken bij 

het windpark. Het is juist de bedoeling om een coöperatief windpark te realiseren waaraan alle 

omwonenden kunnen meedoen. Men behoeft daar niet kapitaalkrachtig voor te zijn. Wanneer iemand 

binnen een bepaalde afstand van het windpark woont, krijgt hij/zij recht op het afnemen van 

goedkope groene stroom zonder dat men daarin behoeft te investeren. Tegenstanders en andere 

belanghebbenden zijn uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep om mee te praten over het 

ontwerp van het windpark en over alle onderzoeken die zijn gedaan. Bewoners hebben daar een 

behoorlijke invloed kunnen uitoefenen. De onderzoeken zijn op een aantal punten behoorlijk 

aangescherpt. Er is niet één windpark in Nederland waar zo gedetailleerd en zo uitgebreid alle 

aspecten zijn onderzocht, ook op verzoek van de omwonenden. Hij kan zich goed voorstellen dat 

mensen zich zorgen maken over de betekenis van een windpark, vlak bij hun in de buurt. Sommige 

buurtbewoners zijn meegenomen naar andere windparken die in de buurt van woonwijken zijn 

gebouwd. Er is van alles gedaan om de mensen mee te nemen, te ontzorgen, uit te leggen wat ze 

kunnen verwachten, nl. dat het niet het eind van de wereld is om in de buurt van een windpark te 

wonen. Dat gebeurt op veel plekken in de wereld, ook in Nederland. 

 Uit alle onderzoeken  die in vele landen zijn gedaan naar het effect van windparken op de 

woningwaarde, blijkt steeds opnieuw het zelfde patroon: in de aanloopfase naar het windpark toe kan 

er een tijdelijke dip zijn in de woningwaarde. Dat komt door de onzekerheid en onrust rondom zo’n 

nieuwe ontwikkeling. Als het windpark er staat, dan gaat het prijsniveau van woningen in de buurt 

weer snel terug naar het oude niveau. Er is geen sprake van een blijvend effect op de woningwaarde.  

 Voorts werd er een duidelijke mening over Kiescompas geuit. Hij neemt dat voor kennisgeving aan. 

 Peutz heeft achtergrondgeluidmetingen gedaan en deze doorgegeven aan de gemeente en aan 

Haskoning die de plan-MER hebben geschreven. Zij hebben daar conclusies uit getrokken en bepaald 

in hoeverre het windpark nog hoorbaar blijft met het heersende achtergrondgeluidniveau. Daar heeft 

Peutz zelf niets aan gedaan.  

 

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen van procedurele aard aan de gedeputeerde te stellen. 

 

Mevrouw Broere vraagt waarom het schrijven van het Bewonersplatform en de vereniging Buren van Lage 

Weide niet zijn meegenomen bij dit agendapunt terwijl het schrijven van Energie-U wel is bijgevoegd.  De 

voorzitter antwoordt dat het schrijven van het bewonersplatform en de vereniging Buren van Lage Weiden 

inmiddels naar PS zijn gezonden. Energie-U heeft bij dit agendapunt een inspraakreactie toegezonden. 

 

De heer Fastl is evenals de VVD van oordeel dat steeds opnieuw blijkt dat een onderzoek, hoe neutraal en 

zorgvuldig ook opgesteld, altijd weer een gekleurde invulling kan krijgen vanuit politieke overwegingen. 

Spreker heeft geconstateerd dat de inspraak en de zienswijze van Energie-U volledig in lijn zijn met hetgeen 

PS wensen ten aanzien van windmolenparken in de provincie Utrecht, gelet op participatie en inspraak en het 

handhaven van bovenwettelijke normen. Wanneer deze discussie vooraf was gevoerd, dan was men daar 

volmondig in meegegaan. Intussen zijn er in Lage Weide mensen opgestaan die tegen dit windplan zijn. Alles 

afwegend kan hij niet anders dan constateren dat voorliggend besluit, dat nu voorligt, het meest wijze besluit 

is dat kan worden genomen.  
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De heer Thonon leest in het voorbereidingsbesluit dat uitgebreide communicatie nu niet voor de hand ligt. Hij 

sluit zich aan bij de heer Fastl. Worden de onderhandelaars in de gemeenteraad wel op de hoogte gebracht van 

wat er nu wel of niet mogelijk is? Dat lijkt hem in ieder geval noodzakelijk.   

 

Gedeputeerde Krol verwijst naar de PRV waarin de locaties zijn genoemd voor windenergie. Het 

collegeakkoord zegt dat het draagvlak voor windlocaties een factor van doorslaggevende aard is. Het college 

handelt volgens die afspraken en daar passen deze afspraken in. Uiteraard is ook hij benieuwd naar de 

politieke opvattingen van de nieuwe raad en het college van B&W van Utrecht; dat kan van invloed zijn op de 

te voeren discussie. Overigens gaat spreker ervan uit dat de provincie Utrecht doet wat is afgesproken, nl. 

zorgen dat er 65,5 Mw windenergie wordt gerealiseerd. Dit college acht dat haar taak.  

 

De heer Balemans vraagt of het uitsluitend verlengen/opnieuw vaststellen van dit voorbereidingsbesluit een 

sterstuk kan zijn.  

 

De heer De Heer wil graag een verklaring afgeven; dat hoort thuis in de statenzaal en niet in deze commissie. 

Hij wil liever geen genoegen nemen met een stemverklaring; dan kunnen partijen niet op elkaar reageren. 

 

De heer Balemans doet een beroep op de ChristenUnie het bij de statenbehandeling bij een stemverklaring te 

houden. Het is helder dat dit statenvoorstel voor de meeste fracties een sterstuk is.  

 

De heer De Heer vindt het toch merkwaardig dat er nu alleen technische vragen aan de inspreker mogen 

worden gesteld. Het is gebruikelijk dat het politieke debat in de staten plaatsvindt. Waarom wordt daar nu van 

af geweken? 

 

De voorzitter beaamt dat het politieke debat in de staten thuishoort, mits er een debat nodig is. In dit geval is 

dat niet nodig daar het gaat om het verlengen van een reeds genomen besluit waarover meerdere malen vanuit 

verschillende invalshoeken gedebatteerd is. Nogmaals stelt hij voor dit stuk als sterstuk voor te leggen. 

 

Uit een inventarisatie blijkt dat de VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, PVV en SGP dit voorstel als een 

sterstuk beschouwen.  

De PvdD kan instemmen met een sterstuk mits er ruimte is voor een (eventuele tegen) stemverklaring in de 

staten. 

Dat wordt door de voorzitter toegezegd.   

 

De SP is van mening dat fracties, die behoefte hebben aan bespreking in de staten, daarvoor de ruimte moeten 

krijgen. 

 

Alles gehoord hebbend, laat de heer De Heer weten dat hij een stemverklaring in de statenvergadering zal 

uitbrengen. 

 

Mevrouw Hoek is van mening dat er ruimte moet zijn voor een stemverklaring in de statenvergadering. 

 

Gedeputeerde Krol merkt op dat er nu voor de tweede keer een voorbereidingsbesluit voorligt. Juridisch 

gezien behelst dat het inzetten van de partiële herziening PRS en PRV die op 3 november in PS aan de orde 

komt. D66 merkte op het belangrijk te vinden dat de onderhandelaars in de stad weten wat de posities over en 

weer zijn. Spreker vindt het verstandig de provinciale rol in het kader van het ruimtelijk beleid nog eens actief 

onder de aandacht van de stad Utrecht te brengen.  

 

De voorzitter constateert dat dit voorbereidingsbesluit als sterstuk aan PS zal worden voorgelegd en dat er 

extra ruimte zal worden geboden voor stemverklaringen.  

 

10. Statenbrief evaluatie beleid edelhert, damhert, wild zwijn en grote hoefdieren 

De heer V.d. Steeg vindt de naam “evaluatie” voor dit korte document een te groot woord. Feitelijk gaat het 

om een opsomming van werkzaamheden uit de afgelopen 2 jaar. Het is meer een verslag dan een evaluatie, 

immers, in een evaluatie wordt het beleid een spiegel voorgehouden. Die spiegel heeft hij in deze brief niet 
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kunnen ontdekken. Bij het lezen van deze evaluatie moest hij terugdenken aan de woorden van Prorail van 2 

jaar terug die in een commentaarnota bij de beleidsnota Hoefdieren het volgende stelde: “Waarom geld 

investeren in dure ecoducten als de dieren er toch niet overheen mogen? Nu kunnen dieren zich vrijelijk 

bewegen naar een ander gebied en worden ze afgeschoten.” Het is “van de gekke” om miljoenen euro’s te 

investeren in faunapassages om dieren vervolgens af te schieten. Kijkend uit het raam van het provinciehuis, 

ziet men de aanleg van een passage die als doel heeft de verkeersveiligheid te dienen maar die het ook 

mogelijk moet maken dat reeën richting het Gooi kunnen migreren.  

De heer Joustra meent dat er bij een faunapassage geen reeën worden afgeschoten.  

De heer V.d. Steeg laat weten dat er op jaarbasis 20 tot 25% van de totale reeënpopulatie wordt afgeschoten in 

de provincie Utrecht. Dat staat gelijk aan ca. 400 reeën. Mevrouw Broere en hij werden in 2012 geïnterviewd 

door het licht satirische TV programma “Kanniewaarzijn” over het onlogische provinciale hoefdierenbeleid. 

De PvdD is voorstander van de aanleg van faunapassages maar is er ook voorstander van dat de gebruikers ze 

ongestoord kunnen gebruiken en niet dat de dieren achter het ecoduct worden afgeschoten. Er worden toch 

ook geen snelwegen aangelegd om vervolgens bij de oprit een bord te plaatsen “verboden voor 

automobilisten”? Moeten er uit preventief oogpunt wildroosters worden aangelegd voor het ecoduct? Dat kan 

wel eens diervriendelijker zijn dan deze dieren de mogelijkheid te geven naar deze provincie te komen. De 

PvdD is van mening dat er in de provincie Utrecht ruimte is voor hoefdieren. De Universiteit Wageningen 

heeft geconcludeerd dat de Utrechtse Heuvelrug een geschikt leefgebied is voor wilde zwijnen, rekening 

houdend met andere belangen, zoals die van de landbouw. De conclusie in het document, dat door het doden 

van een paar zwijnen, belangrijke schade is voorkomen is wat de PvdD betreft veel te kort door de bocht. 

Spreker hoort graag van de gedeputeerde wat als een belangrijke schade wordt gedefinieerd. Kijkend naar het 

ontheffingenoverzicht, lijkt het erop dat lichte schade in deze provincie al voldoende is om te mogen 

afschieten. In het stuk komt ook de verkeersveiligheid terug. De PvdD pleit ervoor verlaging van de 

maximum snelheid serieus in ogenschouw te nemen. Dat is de meest kostenefficiënte en meest effectieve 

maatregel die bedacht kan worden. De provincie Utrecht constateert in haar eigen onderzoek naar aanleiding 

van aanrijdingen met reeën dat afschot geen bewezen effect heeft op de verkeersveiligheid.  

De vraag is nu of er na 2 jaar ruimte is ontstaan voor aanpassing van het beleid. Interessant is het te lezen dat 

er geen edelherten naar Utrecht zijn gekomen. Hij verwacht ook niet dat dit snel zal gaan gebeuren omdat de 

provincie Gelderland een nulstandbeleid hanteert buiten de Veluwe. Eén van de argumenten tot afschot van 

damherten was dat er voedselconcurrentie zou kunnen ontstaan met edelherten. Dat lijkt achteraf niet aan de 

orde te zijn. Nu deze concurrent niet komt, geeft dat enige ruimte in het beleid om ruimhartiger met de 

damherten buiten de Plantage Willem III om te kunnen gaan.  

Spreker benadrukt de waarde van hoefdieren, naast de ecologische waarde. Uit onderzoek van de hogeschool 

van Larenstein uit 2010 blijkt dat 72,6% van de Nederlandse bevolking graag groot wild ziet in de natuur. Uit 

het boek “Wild van de economie” blijkt dat de aanwezigheid van wild de lokale economie enorm stimuleert. 

Uit enquêtes op de Veluwe blijkt dat 102 miljoen euro direct te relateren is aan de aanwezigheid van wild. De 

PvdD wenst dat de gedeputeerde de grote hoefdieren niet alleen ziet als een risico voor belangrijke 

economische schade, maar ook als een potentieel belangrijke economische waarde, een waarde die de 

eventuele economische schade weleens veelvoudig kan overstijgen.  

 

Mevrouw Mineur vindt dit een lastig onderwerp. Het lijkt erop dat Nederland steeds minder een wereld wordt 

die wordt gedeeld met andere levende wezens maar steeds meer tekentafelproject wordt dat alleen ten 

behoeve van de mens wordt ingericht. Vreet een hert aan een maisveldje, dan moet het dood. Wroet een zwijn 

in een gazonnetje, dan moet het worden afgeschoten. De SP heeft daar moeite mee. Het idee dat de wereld als 

een rentmeester moet worden beheerd, zou zij meer in beeld willen houden. Een zekere terughoudendheid 

lijkt haar op zijn plaats. Er moet pas worden ingegrepen wanneer er sprake is van grote problemen. Ziet de 

gedeputeerde die mogelijkheid? In het verslag komt ook naar voren dat dieren soms spoorloos verdwijnen, 

zonder nadere toelichting. Haar vraag is of er in de provincie Utrecht aandacht wordt besteed aan stroperij. 

Het aantal berichten daarover neemt toe, terwijl op het toezicht wordt bezuinigd; dit is voor haar fractie een 

groot zorgpunt. In 2012 is overigens afgesproken dat daar meer aandacht aan zou worden besteed maar 

daarover vindt zij niets terug in dit verslag. Wanneer kan de commissie daarover meer informatie tegemoet 

zien? 

 

De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat de SGP met deze evaluatie kan instemmen. Een en ander is 

overeenkomstig het beleid dat is afgesproken en dat wordt op de juiste wijze uitgevoerd. Utrecht is te 
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versnipperd voor teveel grote hoefdieren. Daarom is de keuze gemaakt voor het edelhert en niet voor het 

damhert en het wilde zwijn, gelet op verkeersveiligheid en intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei. 

 

De heer V.d. Steeg vraagt of de SGP, in relatie tot de verkeersveiligheid, ook voorstander is van het verlagen 

van de maximum snelheid op bepaalde trajecten op de Utrechtse Heuvelrug. 

De heer V.d. Lagemaat antwoordt dat daar, waar het nodig is, het nuttig kan zijn om de snelheid te verlagen.  

De heer V.d. Steeg verzoekt de heer V.d. Lagemaat dit door te geven aan zijn SGP-fractiegenoot de heer 

Wikselaar, daar laatstgenoemde destijds tegen de desbetreffende motie van de PvdD stemde. 

De heer V.d. Lagemaat meent dat zijn collega verlaging van de snelheid op de door de PvdD gewenste  

locatie kennelijk niet nodig achtte. 

De heer V.d. Steeg verduidelijkt dat de motie betrekking had op trajecten van enkele honderden meters bij 

hotspots, waar veel aanrijdingen kunnen voorkomen. De PvdD wilde juist daar de maximum snelheid in 

ogenschouw nemen, echter, de SGP was daar op tegen.  

De heer V.d. Lagemaat wijst erop dat algemeen bekend is dat een weg op een bepaalde snelheid is ingericht. 

Op grond van die inrichting wordt de snelheid bepaald en waarschijnlijk heeft zijn fractiegenoot daarom tegen 

de motie gestemd.  

 

Mevrouw Blom is ook van mening dat wel heel beperkt invulling is gegeven aan het begrip “evaluatie”. Het 

betreft meer een monitoring. De PvdA heeft veel behoefte aan een daadwerkelijke evaluatie. Deze statenbrief 

lezende, vroeg zij zich af of PS nog wel achter het besluit van twee jaar geleden kunnen staan. Zij mist 

informatie over een aantal punten. Eén van de redenen om twee jaar geleden akkoord te gaan met het voorstel, 

was de overtuigende argumentering dat het in de provincie Gelderland ernstig gesteld was met de 

verkeersveiligheid door de zwijnen. Voorkomen moest worden dat dergelijke problemen in de provincie 

Utrecht zouden gaan ontstaan. Echter, in deze rapportage wordt niets gemeld over de provincie Gelderland. 

Zijn er zo weinig zwijnen in de provincie Utrecht door het veelvuldig afschieten in de provincie Gelderland? 

Hoe is die wisselwerking tussen beide provincies? Zijn de problemen in Gelderland nu afgenomen. Op grond 

van deze notitie meent zij dat de problemen erg meevallen. Gelukkig zijn de damherten gespaard en dat is een 

goede beslissing geweest. Zij heeft in het Plantage Willem III gebied gewandeld maar kan de damherten niet 

meer vinden. Zij vraagt wat daarvan de oorzaak is. Vroeger was het geen enkele moeite om de damherten in 

het gebied te ontwaren, nu is dat heel moeilijk. Voorts komt de grote vraag naar voren waarom het edelhert er 

niet is gekomen. De reden om dit beleid zo vorm te geven was het bieden van ruimte aan het edelhert. In de 

keuze tussen edelhert en damhert is voor de gehele provincie, met uitzondering van de plantage Willem III, 

gekozen voor het edelhert maar dit dier komt niet. De vraag is dus of er meer ruimte is voor andere herten.  

Zij blijft met vele vragen zitten en ze zou graag een notitie willen ontvangen aan de hand waarvan een goede 

discussie mogelijk wordt.  

 

De heer Boerkamp vindt voorliggende evaluatie eveneens summier. Tevens roept het document de nodige 

vragen op. De SP en de PvdA stelde vragen of alsnog ook voor het damhert kan worden gekozen. Overigens 

is de vraag aan de orde of er wel moet worden gekozen, nu het om zulke beperkte aantallen gaat. Welke 

ervaringen zijn er ten aanzien van wilde zwijnen opgedaan, ook buiten de provincie Utrecht? Hij proeft in de 

evaluatie dat nulstand een doel wordt in plaats van dat daarmee getracht wordt problemen op te lossen. 

Destijds stemde D66 in met het beleid omdat een dier, dat ergens in de provincie loopt, niet direct zou worden 

afgeschoten. Het is niet verboden dat dieren zich in deze provincie ophouden. Alleen als er problemen zijn, 

worden deze aangepakt. Meestal vertrekken de dieren weer uit zichzelf. Nu leest hij dat de provincie bereid is 

vrijgevig om te gaan met vergunningen om dieren af te schieten. Hij vraagt dienaangaande om een uitspraak 

van de gedeputeerde.  

D66 heeft op basis van deze evaluatie twijfels over de keuzes die twee jaar geleden zijn gemaakt. 

 

De heer Fastl sluit zich aan bij de nulstandopmerking van D66 en bij de inbreng van de PvdD met die 

kanttekening dat faunapassages niet alleen door grote dieren worden gebruikt.  

 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Joustra, geeft de heer Boerkamp aan dat er sowieso niet 

wordt afgeschoten wegens gebruik van een ecoduct, maar om een populatie te beheren. De meeste edelherten 

die zich in het verleden naar deze provincie hebben begeven, zijn via de uiterwaarden gekomen. 
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De heer Joustra beaamt eveneens dat er geen relatie is tussen afschot van reeën en ecoducten. Hij vraagt hoe 

de gedeputeerde dit ziet. De VVD heeft deze evaluatie aangevraagd. Naar aanleiding van de koude winters 

heeft spreker in zijn eigen omgeving met damherten te maken gehad. Hij heeft daarvan een filmpje gemaakt 

en dat heeft hij aan gedeputeerde Krol laten zien. Het ging om drie vrouwtjes die in hele koude winters 

honger krijgen en daardoor gaan zwerven. In de lente waren ze inderdaad verdwenen. Dat is ook verklaarbaar 

omdat ze in die periode op zoek gaan naar een bok en die vinden ze niet in de buurt van Langbroek. De VVD 

is wel blij met deze evaluatie en neemt kennis van de vraag of de nulstand nu een doel is geworden of gaat het 

nog steeds om de veiligheid? Uit deze evaluatie begrijpt hij dat de veiligheid niet in het geding is geweest.  

 

De heer Van Oosterom complimenteert de gedeputeerde met deze korte evaluatie, waarover nu een goede 

discussie aan het ontstaan is. Hij leest in deze notitie dat in 2000 op de Plantage Willem III enkele damherten 

waargenomen. Sinds 2011 neemt dat sneller toe. Ze zijn er wel maar het kenmerk van wilde dieren is dat ze 

soms zichtbaar zijn, maar meestal niet.  

 

Mevrouw Broere leest “Een nulstand voor damherten buiten de Plantage en voor wilde zwijnen in de hele 

provincie is niet gerealiseerd.” Zij begrijpt daardoor dat er veel dieren zijn afgeschoten. Graag hoort zij 

dienaangaande aantallen afgeschoten dieren.  

 

Gedeputeerde Krol meent dat de PvdD een (onjuiste) karikatuur maakte door te stellen dat ecoducten worden 

aangelegd om vervolgens dieren af te schieten. Het gaat erom de natuur robuust te maken, natuur moet met 

elkaar worden verbonden en er moet worden beheerd. Er worden geen ecoducten aangelegd om te schieten, 

de natuur wordt in Utrecht gebruikt en die moet ook worden beheerd. Damherten hebben zich in Utrecht 

gevestigd, wilde zwijnen komen aanlopen vanuit Gelderland en soms komen er edelherten in de Gelderse 

Vallei bij Renswoude en Stoutenburg aanwandelen zonder gebruik van ecoducten te maken. Tegelijkertijd 

moet er in een volle, drukke provincie worden beheerd. Dat is niet leuk maar wel nodig. 

De SP stelde dat de provincie zich als een goed rentmeester zou moeten opstellen. Door die term voelt hij zich 

erg aangesproken. Immers, een goed rentmeester beheert en weet dat de natuur, waar geen toppredatoren zijn,  

goed beheerd moet worden. Dat geldt ook voor de wilde zwijnen, de damherten en de edelherten. Destijds is 

daar een goede en brede politieke discussie over gevoerd en PS hebben daar een duidelijke keuze in gemaakt. 

Met deze korte evaluatie wilde hij PS informeren over de stand van zaken. In de notitie staat concreet dat er 

12 damherten zijn afgeschoten. Voorts meldt hij dat er geen indicatie is dat de stroperij toeneemt. Bij de 

begrotingsbehandeling heeft hij met gedeputeerde De Vries afgesproken dat GS in de zomer zullen 

terugkomen op de handhaving van de groene regelgeving. In dat kader zal ook de stroperijproblematiek 

worden bekeken. De PvdA vroeg naar de zwijnen in Gelderland. Bij de behandeling destijds van de 

beleidsnota merkte spreker op dat Gelderland de wilde zwijnen jarenlang niet heeft beheerd en uiteindelijk 

6000 dieren heeft moeten afschieten. Die beweging wil hij in het Utrechtse niet maken. Gelderland heeft 

enorm moeten reduceren en heeft dat ook succesvol gedaan. De Veluwe is een particulier natuurterrein waar 

zeer veel beheerd wordt. Bij de slager kan men in de kerstperiode edelhert van de Veluwe kopen. De wilde 

zwijnen die vanuit Gelderland deze kant op zouden kunnen komen, hebben moeite om langs het Gelderse 

nulstand gebied te komen, en daarom zijn er maar weinig van in Utrecht, een en ander conform de gemaakte 

afspraak. Nadrukkelijk stelt spreker dat nulstand geen doel op zich is, echter, gestreefd wordt naar geen 

permanente vestiging van wilde zwijnen in Utrecht. Er zijn altijd wel een paar wilde zwijnen in het Utrechtse, 

op zich ook geen probleem, maar daardoor is de nulstand niet feitelijk het geval.  

Gevraagd werd of PS moeten terugkomen op de gemaakte afspraken over damherten en edelherten. Na een 

hele lange discussie was de conclusie destijds dat edelherten in Utrecht welkom zijn. Zo nu en dan gaan ze 

even de grens over. O.a. in de omgeving van Stoutenberg en Renswoude zijn er wel eens zwervende 

edelherten waargenomen.  Hij vindt het veel te vroeg om na twee jaar het beleid te herzien. Hij is er geen 

voorstander van dat damherten zich grootschalig gaan vestigen op de Heuvelrug.  

Spreker signaleert dat de beleidsnota zal worden herzien in het kader van de nationale ganzen 7 discussie. 

Wellicht laat een aantal fracties zich niet weerhouden om bij de herziening van de beleidsnota het grote 

hoefdierenbeleid weer inhoudelijk aan de orde te stellen.  

 

De heer Boerkamp wil graag de uitspraak van de gedeputeerde over de groene handhaving in de 

termijnagenda opnemen. 

De voorzitter zegt dit toe. 
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Gedeputeerde Krol heeft uit het hoofd gerefereerd aan een toezegging in het kader van de 

begrotingsbehandeling, nl. dat GS in de zomer in het kader van de nieuwe begrotingsbehandeling met een 

aanduiding ten aanzien van de groene handhaving komen. Hij zal de exacte toezegging nagaan en uiteraard 

zal deze worden uitgevoerd.  

 

Het debat over dit onderwerp wordt afgerond.  

 

11.   Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

11.1 Statenbrief verloop woningen landgoed De Paltz 

 

11.2  Hart van de Heuvelrug jaarverslag 2013 

 

11.3  Statenbrief Ruimte maken: Verslag Ruimtelijk beleid 2013 

 

11.4  Memo GS gedeputeerden De Vries en Krol Geluidsonderzoek windturbines Houten 

 

11.5  Afschrift reactie op ingekomen stuk over vervolg aan GroenLinks-fractie Soest    

          opblaasbare tennishal TOSS 

 

11.6  Memo GS gedeputeerde De Vries beantwoording vragen over Kaderrichtlijn Water 

 

11.7  Memo GS gedeputeerde Krol toezegging informatie betreffende uitkoop en verkabeling bij  

          hoogspanningsverbindingen 

 

11.8  Ingekomen brief dhr. Assmann megastal Molenweg/Pittesteeg gemeente Doorn 

 

11.9   Statenbrief handelingsperspectief A12 zone 

Op verzoek van de PvdA zal deze brief ter bespreking worden geagendeerd voor de volgende 

commissievergadering.  

 

11.10 Memo GS gedeputeerde krol Consequenties besluitvorming Afsprakenkader Hart van de  

          Heuvelrug 

 

11.11 Memo GS gedeputeerde krol beantwoording vragen ChristenUnie Binnenveld 

 

11.12 Memo GS gedeputeerde Krol beantwoording vragen uitspraak Raad van State 

          verordening stikstof veehouderijen en Natura 2000 

 

11.13 De heer Bontan bestuurlijke visie uitleg horeca activiteiten betreft natuurrecreatiecentrum 

           Kameryck te Kamerik 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het openbare deel van deze vergadering.  

 

 

 

 

 


